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ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2017. október 24-éntartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Labdarúgás utánpótlással kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklete 5.4.1. pontjában foglaltakra tekintettel az előterjesztést véleményezni 

szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2017. október 11. 

 

    

    

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2017. (X.24.)  VPB. számú határozat 

Labdarúgás utánpótlással kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Dr. 

Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 362-25/2017. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

A bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 

  



 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

362-25/2017.          

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. október 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:Labdarúgás utánpótlással kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Tisztelt Közgyűlés 2017. szeptember 21. napján megtartott ülésénmeghozott 192/2017. (IX.21.) 

határozatával felkérte a Hírös Sport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: társaság) ügyvezetőjét, hogya 

Kecskeméti Labdarúgó Akadémia (a továbbiakban: akadémia) működtetését ellátó, a társaság és a 

Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola (a továbbiakban: egyesület) 

részvételével létrejövő nonprofit korlátolt felelősségű társaságban való többségi részesedés 

megszerzésére vonatkozóan készítsen javaslatot, annak érdekében, hogy az akadémia működése 

átláthatóbbá és hatékonyabbá váljon. 

 

Az akadémia fentiek szerinti működtetése érdekében az egyesület képviseletében S. Juhász Attila 

ügyvezető elnök által tett szándéknyilatkozat szerint, az egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy 

legkésőbb 2018. január 15. napjáig alapít egy korlátolt felelősségű nonprofit gazdasági társaságot 

100%-os tulajdonrésszel az akadémiai szintű labdarúgó képzés és versenyeztetés érdekében. Az 

egyesület az akadémiai képzéshez kapcsolódó valamennyi jogot legkésőbb 2018. július 1. napjáig az 

alapítandó gazdasági társaságra ruházza, és az egyesület az akadémiai képzéshez kapcsolódó nevezési 

jogot legkésőbb 2018. július 1. napjáig a sportról szóló 2004. I. törvény 33. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján az alapítandó gazdasági társaságra ruházza. Az egyesület kötelezettséget vállal továbbá arra, 

hogy az akadémiai játékosok 2018. július 1. napjával kezdődő átigazolási időszakban az alapítandó 

gazdasági társasághoz történő átigazolásához hozzájárulását adja és minden tőle telhetőt megtesz 

annak érdekében, hogy az alapítandó gazdasági társaság a 2018. évben jogosult legyen sportfejlesztési 

program benyújtására, ezáltal a társasági adó támogatás fogadására. Az egyesület vállalja továbbá, 

hogy az általa alapított gazdasági társaságban a Hírös Sport Nonprofit Kft. részére legkésőbb 2018. 

március 31. napjáig többségi tulajdonosi részesedés megszerzését biztosítja. 

 

A fentiek alapján a társaság ügyvezetője javasolja, hogy a társaság szerezzen többségi részesedést az 

egyesület által alapítandó gazdasági társaságban 2018. március 31. napjáig. 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8.§ (14) bekezdés b) pontja alapján azon 

gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat többségi befolyással rendelkezik, gazdálkodó 

szervezetben részesedést akkor szerezhet, ha ahhoz a társaság legfőbb szerve hozzájárult. E kérdésben, 

mint jogkörrel rendelkező tulajdonosi joggyakorló a Tisztelt Közgyűlés jogosult dönteni. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezet szerinti 

határozatát meghozni szíveskedjen. 

 

Az előterjesztést előzetesen a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. 

 

Kecskemét, 2017. október 11. 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

        alpolgármester 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……../2017. (X.26.) határozata 

Labdarúgás utánpótlással kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

362-25/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A közgyűlés, mint jogkörrel rendelkező tulajdonosi joggyakorló a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 8.§ (14) bekezdés b) pontja alapjánhozzájárul ahhoz, hogy a Kecskeméti 

Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola által alapítandó gazdasági társaságban a Hírös Sport 

Nonprofit Kft. többségi részesedést szerezzen. 

 

2./ A közgyűlés felkéri a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a létrejövő gazdasági 

társaságban a többségi részesedése megszerzéséhez szükséges intézkedéseket 2018. március 31. 

napjáigtegye meg.  

 

3./ A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a társaság ügyvezetőjét a fenti 

döntésről tájékoztassa.   

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


